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W najbliższym czasie do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, po wygaśnięciu umów 

dzierżaw, może wrócić sto kilkadziesiąt tysięcy hektarów ziemi w skali kraju. Tymczasem do 

rozdysponowania w samej Wielkopolsce pozostaje około 16 tys. ha. Oddział Terenowy w Poznaniu 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dysponuje jedną z największych powierzchni Zasobu WRSP, co 

przekłada się na ilość spraw realizowanych przez Oddział. 

W obliczu zagrożenia chorobą i koniecznością odwołania przetargów organizowanych przez OT 

KOWR, WIR apeluje o możliwość rozpatrzenia przez KOWR przesunięcia terminu wydania dzierżawy o 

pół roku lub rok, w tych przypadkach w których wiadomo, iż nie będzie możliwości realizacji 

zaplanowanych przetargów, a termin dzierżawy upływa w najbliższym czasie. W sytuacji, gdy grunty 

zostały już przez dzierżawców zdane protokolarnie i nie ma możliwości zastosowania wskazanego wyżej 

mechanizmu, konieczne jest przeprowadzenie uproszczonego przetargu na zasadzie ogłoszenia o 

krótkotrwałej możliwości uprawy wskazanych gruntów dla rolników sąsiadujących z nieruchomością 

Zasobu. W takim wypadku rolnik składałby tylko niezbędne oświadczenia, a KOWR byłby zobowiązany 

do przeprowadzenia losowania wśród rolników, którzy złożyli prawidłową dokumentację. Zapobiegnie to 

odłogowaniu niezagospodarowanych gruntów i wpłynie na późniejszą ich przydatność rolniczą, 

ograniczy również nakłady finansowe przyszłych dzierżawców na przywrócenie dobrej kultury rolnej na 

tych terenach. 

Apel ten ma szczególne znaczenie w odniesieniu do możliwości organizacji przez KOWR 

przetargów przy użyciu elektronicznych środków przekazu. WIR pozytywnie odnosiła się do wszelkich 

rozwiązań, które umożliwiły by KOWR na kontynuację prac związanych z rozdysponowaniem 

nieruchomości Zasobu, pomimo braku konsultacji społecznych stosownych rozporządzeń Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednakże jak pokazuje praktyka, metoda ta nie sprawdza się. Rolnicy 

uczestniczący w przetargach on-line wskazują na problemy techniczne oraz zrywanie połączeń 

internetowych. Doprowadza to do sytuacji, w której nie został spełniony warunek równego dostępu do 

tego procesu. Działania zmierzające do jak najszybszego rozdysponowania przez KOWR nieruchomości 

będących w Zasobie muszą być transparentne i na równych zasadach dla wszystkich. 

Członkowie Walnego Zgromadzenia WIR apelują również o zdecydowane działania Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie powoływania członków Terenowych Rad Społecznych. 

Wielkopolska Izba Rolnicza była inicjatorem stworzenia Regulaminów Rad Społecznych, które 

determinują przejrzystość działania tego gremium. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego 

KOWR w skład TRS może wejść dwóch przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu 

organizacji rolniczych, funkcjonujących na  terenie działania OT KOWR. Rada liczy nie mniej niż siedmiu i 

nie więcej niż piętnastu członków. Organizacje rolnicze powinny mieć struktury o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim oraz liczą co najmniej 700 członków w skali kraju. W opinii samorządu rolniczego 

konieczna jest dokładna weryfikacja organizacji rolniczych w naszym województwie pod kątem tych 



wymogów. Ma to szczególne znaczenie w bieżącej pracy Rady i skuteczności jej działań oraz 

konsekwencji podejmowanych decyzji. 

Niepokój samorządu rolniczego wzbudziło również Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR, 

który zawiesił z dniem 17 marca 2020 roku do odwołania obowiązki konsultowania spraw dotyczących 

sposobu gospodarowania Zasobem WRSP zawarte w Zarządzeniach i wytycznych Dyrektora Generalnego 

KOWR, a tym samym zawiesił działalność Rad Społecznych. Miało to związek z ogłoszeniem na obszarze 

Polski stanu zagrożenia epidemicznego i troski o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno przedstawicieli 

organizacji rolniczych – członków Rady Społecznej jak i pracowników KOWR, w związku z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19). Niestety nie poinformowano o tym fakcie żadnej z 

instytucji wchodzących w skład TRS i aplikujących o to w nowym naborze ogłoszonym przez KOWR na jej 

członków. Niemniej jednak prace związane z rozdysponowaniem nieruchomości Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa są prowadzone i konieczne jest uwzględnienie przez KOWR, zdaniem 

wielkopolskiego samorządu rolniczego, głosu organizacji reprezentujących rolników. Należy w takiej 

sytuacji znaleźć rozwiązanie, które umożliwi dalszą działalność Rad z wykorzystaniem chociażby 

korespondencji elektronicznej. 

W obecnej bardzo trudnej sytuacji epidemicznej wszyscy stoimy przed wyzwaniami związanymi z 

ciągłością pracy na rzecz rolnictwa i rolników, w tym z płynnym procesem zagospodarowania 

nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Konieczna jest w związku z tym ścisła współpraca wszystkich 

instytucji uczestniczących w zakresie gospodarki nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 


